SmBaS a BK Omega Olomouc pořádají
Oblastní přebor (GP C+) kategorie U19 v badmintonu

Propozice
Pořadatel:
Termín:
Místo:

Badmintonový klub Omega Olomouc
Neděle 8. prosince 2019
Badmintonová hala v komplexu Hotelu S-PORT, Véska 91, 783 16 Dolany Véska, viz
www.s-port.cz.
Disciplíny:
SČ, DM, DŽ, ČM, ČŽ
Systém hry:
K.O. s případným zápasem o pořadí hráčů vyřazených v prvním kole
dvouher (při nižším počtu účastníků)
Míče:
Vlastní, dle stanoveného pořadí ČBaS
Vrchní rozhodčí:
Zdeněk Chumchal
Zdravotník:
Klára Augustinová
Účastníci:
Hráči s platnou hráčskou licencí, právem startu na GP C kategorie U19 a platnou
lékařskou prohlídkou. Na postupových turnajích typu OP (turnaj který stanovuje
postup na MČR) nesmí startovat hráči s přímým postupem na MČR v těch
disciplínách, ve kterých mají přímý postup zajištěn (Pro stanovení přímého postupu
se bere žebříček sezóny platný 3 týdny před datem pořádání turnaje na který se
postupuje). Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči klubů oblasti SmBaS. Maximální
účast 32 hráčů ve dvouhrách, pořadatel si vyhrazuje právo udělit 3 divoké karty
v každé ze dvouher.
Organizace turnaje: Členové BK Omega Olomouc, využití www.tournamentsoftware.com
Časový rozpis:
8:30 – 8:45
prezentace do dvouher a smíšené čtyřhry
8:45 – 9:00
losování dvouher a smíšené čtyřhry
9:00
zahájení turnaje
10:45 – 11:00 prezentace do čtyřher
11:00
losování čtyřher
19:00
předpokládané ukončení turnaje
Hosp. podmínky:
Startovné:
Přihlášky:

Občerstvení:

Hráči startují na vlastní náklady či na náklady vysílajících oddílů nebo klubů
100,- Kč za hráče a disciplínu
e-mailem na bkomegaolomouc@gmail.com nebo SMS na +420 603 972 356 do
středy 4.12.2019 do 20:00 hod. Zveřejnění startovní listiny do 5.12.2019 do 10:00
hod. Upozorňujeme na povinnost uhradit startovné za hráče odhlášené po zveřejnění
startovní listiny.
Restaurace Hotelu S-PORT
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